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147 kwetsbare leerlingen gebruiken thuis straks
laptop van de Stad

De Stad Gent leent 147 laptops (of tablets) met gratis wifiverbinding uit aan

leerlingen uit het laatste jaar basisonderwijs die thuis geen computer hebben. De

Stad wil zo koste wat kost vermijden dat kwetsbare leerlingen door de

coronamaatregelen achterop geraken.

Bergen verzetten

Leerkrachten blijven bergen verzetten en zorgen voortdurend voor aangepaste en zinvolle

activiteiten voor hun leerlingen. Maar niet elk gezin heeft een computer of tablet. Daarom rolt

de Stad Gent een plan uit om Gentse leerlingen uit het basisonderwijs te helpen, over alle

onderwijsnetten heen. De Stad Gent en Digipolis Gent stellen gratis laptops en tablets ter

beschikking voor leerlingen in kwetsbare situaties zolang de maatregelen van kracht zijn.
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'Digipolis voorziet 147 laptops voor leerlingen uit het laatste jaar
basisonderwijs en zorgt er dus voor dat zij geen wekenlange achterstand
oplopen. Dat is cruciaal, natuurlijk, omdat zij in september de stap naar het
middelbaar onderwijs moeten maken. Dikke merci dus, Digipolis.'
— Sofie Bracke, schepen van Digitalisering

Scholen hebben opgelijst welke leerlingen geen toegang hebben tot de schoolcommunicatie

door gebrek aan ICT-materiaal. Op dinsdag 31 maart 2020 zullen 147 leerlingen van het 6de

leerjaar die in aanmerking komen een toestel mogen afhalen.

'Als we samen onze schouders onder de scholen zetten, wordt veel mogelijk.
Zeker in uitzonderlijke tijden is dat zo en deze straffe samenwerking is daar het
beste bewijs van: Onderwijscentrum Gent en Digipolis schouder aan schouder
voor gelijke onderwijskansen.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Onderwijscentrum als schakel

Digipolis leent de toestellen uit, maar de scholen zelf bezorgen ze aan hun leerlingen. Het

Onderwijscentrum Gent zorgt voor de coördinatie van het project samen met de

onderwijskoepels. Dankzij deze e-inclusieve actie hopen de Stad Gent, het Onderwijscentrum

Gent en Digipolis de digitale kloof voor leerlingen in kwetsbare situaties te verkleinen en ervoor

te zorgen dat ze makkelijker opnieuw kunnen aansluiten als de lessen op school weer opstarten.

Secundair onderwijs en ouderen

Voor de leerlingen van het secundair onderwijs stapt de Stad Gent in 'Digital 4 Youth', een

Vlaams project dat in de paasvakantie start met het verdelen van laptops voor alle graden van

het middelbaar. De Stad onderzoekt bovendien of ze ook mensen uit andere doelgroepen uit de

nood kan helpen. Digipolis ondersteunt de stedelijke woonzorgcentra met extra toestellen om

via digitale contacten het bezoekverbod te verlichten. Ook Gentenaars van alle leeftijden die wel

een computer maar geen internetconnectie hebben, worden geholpen. Scholen en

ondersteunende organisaties voorzien voor hen, in samenwerking met Telenet, een gratis

wifiverbinding.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Kwetsbare gezinnen en andere Gentenaars met vragen over digitale toepassingen kunnen in

deze tijden ook terecht bij start-up BEEGO. Hogeschoolstudenten bieden gratis

telefonische hulp om mensen op weg te helpen. Meer op www.beego.be of via 078 485 400.

Contact

Sara Van Damme, Digipolis Gent, gsm 0473 85 15 98, e-mail sara.vandamme@digipolis.gent

Sarie Van Lancker, Digipolis Gent, gsm 0472 52 37 12, e-mail

sarie.vanlancker@digipolis.gent

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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